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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas su savo automobiliniu furgonu daug keliauja po visą Europą. Atėjus laikui 
atlikti automobilio periodinę techninę apžiūrą (TÜV apžiūra), jis turi grįžti juo į Vokietiją.
Peticijos pateikėjas pageidauja, kad techninė apžiūra Europoje būtų suderinta ir kad jis visoje 
Europoje galėtų atlikti savo automobilio techninę apžiūrą, o apžiūros pažymėjimas būtų 
pripažįstamas visoje Europoje. Kita peticijos pateikėjui iškylanti praktinė problema yra 
susijusi su daugybe skirtingų dujų balionų, kuriuos jis naudoja savo automobiliniame furgone 
kelionėse po Europą, jungčių. Anot peticijos pateikėjo, šioje srityje taip pat būtinas 
suderinimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Kalbant apie transporto priemonės apžiūrą, Direktyvoje 2009/40/EB1 dėl motorinių 
transporto priemonių techninės apžiūros nustatytas transporto priemonių apžiūros sistemos 
Europoje pagrindas. Direktyvoje nustatytas būtinasis apžiūrų periodiškumas ir pateiktas 
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tikrinamų pozicijų sąrašas, tačiau valstybėms narėms leidžiama:

 sutrumpinti laiką tarp dviejų privalomų techninių apžiūrų;
 padaryti privalomą techninę apžiūrą tos įrangos, kuriai jis nebuvo privalomas;
 padidinti tikrinamų pozicijų skaičių;
 nustatyti reikalavimus periodiškai tikrinti taip pat ir kitų kategorijų transporto 

priemones;
 paskirti specialią papildomą techninę apžiūrą;
 iš jų teritorijoje registruotų transporto priemonių reikalauti aukštesnių minimalių 

stabdžių efektyvumo reikalavimų, palyginti su nustatytaisiais, ir gali įtraukti techninę 
apžiūrą, kai transporto priemonė pakraunama daugiau, jei tokie reikalavimai nėra 
didesni, nei nurodyta transporto priemonės tipo pirminiame patvirtinime.

Kadangi nustatyta tokia galimybė šalyse taikyti išimtis, kol kas transporto priemonių apžiūros 
pažymėjimų abipusio pripažinimo sistema, išskyrus pakartotinės registracijos atvejus, yra 
ribota. Komisija nesenai pradėjo šios direktyvos peržiūrą siekdama toliau derinti techninę 
apžiūrą Europoje ir taip užtikrinti transporto priemonių apžiūros pažymėjimų abipusio 
pripažinimo sistemos veikimą.

Europos Sąjungos teisės aktais, konkrečiai Direktyva 1999/36/EB1 (šiuo metu ši direktyva 
peržiūrima), suderinamos gabenamųjų slėginių įrenginių taisyklės. Šioje direktyvoje 
nustatytos cilindrų ir kai kuriais atvejais jų sklendžių konstrukcijos ir patikros taisyklės. 
Europos Sąjungos teisės aktais nereglamentuojami cilindrų priedai, įskaitant blokavimo 
įtaisus. Cilindrų priedų konstrukcijos ir naudojimo taisyklės nustatytos nacionalinėje teisėje ir 
kai kuriais atvejais EN standartuose. Šiuo metu Komisija neketina pasiūlyti suderintų šios 
srities teisės aktų.

Išvada

Kalbant apie techninės apžiūros abipusį pripažinimą visoje Europoje, Komisija žino apie 
nurodytus trūkumus, todėl jau yra pradėjusi teisės sistemos peržiūrą siekiant sukurti techninės 
apžiūros abipusio pripažinimo sistemą.

Kalbant apie dujų balionus, Komisija neketina pasiūlyti papildomų teisės aktų šioje srityje, 
nes yra priimti gabenamuosius slėginius įrenginius reglamentuojantys Europos teisės aktai, o 
įvairius priedus reglamentuojančios taisyklės jau yra suderintos nustačius EN arba ISO 
standartus.“
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